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KONKURS MPGM TBS

spotkania z mieszkańcami

Mieszkańcy Bykowiny spotkali się z prezydent

Artystycznie stworzą podwórko marzeń

Foto: AW

„Zadbaj o swoje podwórko – podwórko marzeń” to hasło konkursu plaInwestycje w dzielnicy, bezpieczeństwo na drogach, walka ze smogiem – to tylko część tematów poruszanych stycznego, organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
podczas ostatniego spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Bykowiny.
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w rascytowej, czy ul. Szewczyka niektórzy robią mach którego uczniowie czwartych klas szkół podstawowych z Rudy Śląsobie tor wyścigowy – mówił jeden z miesz- skiej będą mogli w plastyczny sposób przedstawić, jak według nich mokańców. Mieszkańcy żalili się też na tych głoby wyglądać podwórko marzeń.

Mieszkańcy Bykowiny licznie uczestniczyli w spotkaniu.
W tej dzielnicy realizowana jest teraz
jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych – modernizacja ul.
Górnośląskiej. Obejmie odcinek o długości prawie 1,2 km od ul. Gwareckiej do ul.
Pośpiecha. Wymieniona zostanie nawierzchnia, modernizowane będą zatoki
autobusowe oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Istniejące oświetlenie zostanie zastąpione energooszczędnym
typu LED. Ponadto do likwidacji przeznaczono nieczynne przejście podziemne przy
kościele, które mieszkańcy wskazywali jako miejsce niebezpieczne, zwłaszcza dla
dzieci. Koszt inwestycji to 7,58 mln zł.
Wykonawca na jej realizację ma czas do
końca roku.

Podczas spotkania poruszono także temat
budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wybranych w głosowaniu na ten rok rozbudowane zostaną dwie strefy aktywności
w dzielnicy, które powstały właśnie z budżetu obywatelskiego w latach wcześniejszych.
W strefie przy ul. Plebiscytowej wybudowane zostanie boisko do siatkówki. Obecnie
trwa opracowanie dokumentacji. Z kolei strefa przy ul. Górnośląskiej wzbogaci się o plac
zabaw typu „statek”. Przetarg na to zadanie
jest już rozstrzygnięty.
Wiele uwag podczas poniedziałkowego
spotkania prezydent Dziedzic z mieszkańcami Bykowiny dotyczyło spraw drogowych.
Wskazywano, że kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. – Z ulic Plebi-

posiadaczy samochodów, którzy aby zaparkować jak najbliżej domu robią to w miejscach niedozwolonych. – Miasto wybudowało duży parking na 96 miejsc przy
ul. Gwareckiej, a niektórzy w tej okolicy dalej rozjeżdżają trawniki czy parkują niezgodnie z przepisami, ograniczając widoczność
– mówili.
Osoby regularnie uczestniczące w spotkaniach przypomniały także zapowiedź
przedłużenia ciągu pieszo-rowerowego,
który został wykonany w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 2. – Tak jak gotową już
część w ubiegłym roku, tak i przedłużenie
chcemy wykonać w dalszych miesiącach
z oszczędności w przetargach na inne inwestycje. Mamy koncepcję, nie zaniechaliśmy
tego – uspokajali przedstawiciele władz
miasta.
AW

– Chcemy zachęcić w ten sposób najmłodszych mieszkańców naszego miasta
do zainteresowania się i dbania o otaczającą ich małą ojczyznę. Chodzi nam także
o propagowanie odpowiedzialności wobec
środowiska naturalnego oraz kształtowanie kreatywności – podkreśla Bogusław
Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o. – To
także wpisane w nasze działania – właśnie
takie podwórka marzeń chcemy tworzyć na
osiedlach zarządzanych przez MPGM TBS
– dodaje.
Konkurs adresowany jest do uczniów
klas czwartych szkół podstawowych. Prace plastyczne mogą zostać wykonane indywidualnie w dowolnej technice plastycznej związanej z tematem: „Zadbaj
o swoje podwórko – podwórko marzeń”
w formie plakatu na papierze formatu A3

(420 x 297 mm). Zgłoszenia prac na konkurs należy przesyłać w imieniu uczniów
za pośrednictwem danej szkoły podstawowej. Do szkół został przesłany regulamin
i zgody konkursowe. Prace należy przesłać
lub dostarczyć osobiście do Miejskiego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (41-710 Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 218) w terminie od 22 maja do
8 czerwca br. Tam także dostępny jest regulamin konkursu oraz na stronie internetowej: www.mpgm.com.pl. Najlepsze prace (pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz
wyróżnienia) zostaną wybrane przez specjalnie powołane jury, a ich autorzy nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami podczas finału konkursu, który odbędzie się
14 czerwca. 
JO
OGŁOSZENIE

Harmonogram

wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:
30.V. – wtorek, godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28;
5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba (Kłodnica) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,ul. Kaczmarka 9;
12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia
– Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69.
REKLAMA
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INWESTYCJE

Oceanarium w Rudzie Śląskiej? To możliwe
Czy w Rudzie Śląskiej może powstać oceanarium? Szanse są na to bardzo duże, bo wrocławski inwestor, który chce wybudować tego typu atrakcję na Śląsku, bierze pod uwagę – oprócz
naszego – tylko dwa miasta. Głównym atutem Rudy Śląskiej będzie z pewnością m.in. dobra lokalizacja. Konkretne ustalenia w tej sprawie – jak zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer
– będą znane jednak dopiero jesienią.
Dotychczas jedyne, konkurencyjne na
skalę kraju, ale także i największe oceanarium w Europie znajduje się we Wrocławiu. Teraz Ruda Śląska ma szansę także
stać się takim miejscem. Wrocławska firma
PFI planuje na Śląsku budowę ogromnego
oceanarium. Pod uwagę brane są trzy miasta – Zabrze, Chorzów i Ruda Śląska. Władze naszego miasta nie ukrywają, że zależy
im na takiej atrakcji. – Ruda Śląska jest

bardzo zainteresowana taką inwestycją na
swoim terenie i dokłada wszelkich starań,
żeby była ona w mieście realizowana
– podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Naszym atutem jest
przede wszystkim świetna lokalizacja
– w sercu budowanej metropolii oraz z doskonałym dojazdem, który mamy dzięki połączeniu z autostradą A4, Drogową Trasą
Średnicową oraz trasą N-S. Dzięki temu,

jeżeli oceanarium powstanie w naszym
mieście, to drogi nie będą zakorkowane
przez osoby, które przyjadą je odwiedzić.
Chcemy pokazać, że Ruda Śląska to nie tylko miasto, które węglem stoi, ale ma też
szereg innych atrakcji i że można tutaj dobrze wypocząć i doskonale spędzić wolny
czas – dodaje. Inwestorowi zaproponowano lokalizację w Rudzie przy ul. 1 Maja (na
granicy Czarnego Lasu i Rudy) na wysoko-

ści przystanku Ruda 1 Maja po prawej stronie, jadąc w kierunku Czarnego Lasu. – To
jest nieruchomość, która ma dobre warunki
geofizyczne. Nie ma tam niebezpieczeństwa
wystąpienia negatywnych skutków eksploatacji górniczej. Wykonaliśmy wstępne badanie, by odpowiedzieć na pytanie, czy
można tam taki obiekt lokować i wiemy, że
można – zaznacza Krzysztof Mejer. Jak
jednak zdradza wiceprezydent, jeżeli cho-

dzi o inwestycje typu oceanarium, władze
miasta nie będą prowadzić rozmów wyłącznie z jednym inwestorem. – Zaprosimy
do rozmów wszystkich zainteresowanych
– podkreśla Krzysztof Mejer. Dopiero od
ich wyników będzie zależało, czy i w jaki
sposób Ruda Śląska włączy się w realizację pomysłu. – Jesienią będziemy wiedzieć
konkretnie, na czym stoimy – zapowiada
wiceprezydent.
Joanna Oreł

SESJA RADY MIASTA

Rada Miasta obradowała
18 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Rada Miasta podjęła także decyzję w sprawie modyfikacji programu wspierania budownictwa jednorodzinnego.
żyli Mirosław Breguła i Henryk Czich
– rudzianin urodzony w Halembie.
Po raz pierwszy
spotkali się oni 13
października 1981
roku w katowickim
Studio
Piosenki.
Ich pierwszy publiczny występ odbył się 9 maja 1982
roku przed chorzowskim klubem
Kuźnik. Obecnie
Universe koncertuje w całej Polsce Klaudia Nowak odebrała gratulacje od władz miasta.
i poza granicami
kraju. Próby zespołu odbywają się w Miejskim Centrum ka, uczennica II Liceum OgólnokształcąKultury im. Henryka Bisty w Nowym cego i od niedawna mistrzyni świata
Bytomiu. Aktualny lider zespołu Hen- w wyciskaniu ciężarów na leżąco. W najryk Czich nie zapomina o Rudzie Ślą- bliższych dniach rudzianka wyjeżdża na
skiej, z którą zespół jest od lat kojarzo- kolejne zawody, które tym razem odbędą
ny.
się na Litwie, gdzie Klaudia reprezentoGościem Rady Miasta była także wać będzie Polskę. Wywiad z Klaudią
Klaudia Nowak – tegoroczna maturzyst- można przeczytać na str 23.
AW

Foto: UM Ruda Śląska

W przyszłorocznym budżecie obywatelskim do podziału będzie 2 mln 815 tys.
zł. Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz piąty zdecydują, na jakie inwestycje zostanie przeznaczona część środków z budżetu miasta. Mogą mieć one charakter ogólnomiejski, służący mieszkańcom więcej
niż jednej dzielnicy lub lokalny. Na te
pierwsze przeznaczona zostanie pula
1 mln zł, a na lokalne inwestycje
– w sumie 1 mln 815 tys. zł (po 165 tys.
zł dla każdej z dzielnic). Jeżeli zaś chodzi
o uchwałę dotyczącą budownictwa jednorodzinnego, to chętni na wykupienie
działki z 75-procentową bonifikatą będą
mieli teraz pięć lat na wybudowanie domu, zamiast dotychczasowych trzech lat.
W tym roku miasto przeznaczy jeszcze
ponad 70 działek do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo jednorodzinne (więcej informacji na temat
podjętych uchwał na str. 12 i 13).
Ponadto Rada Miasta przyznała na
ostatniej sesji tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska” zespołowi Universe,
który świętuje w tym roku jubileusz
35-lecia pracy artystycznej. Zespół zało-

REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

INTERWENCJE | 24.05.2017

4

Walczą o miejsca parkingowe przy szpitalu

OGŁOSZENIA

| GODULA

W listopadzie kończy się umowa na dzierżawę systemu
parkingowego przy Szpitalu Miejskim w Goduli. Nie zostanie ona wprawdzie przedłużona, jednak miejsca parkingowe nadal pozostaną płatne. Równocześnie szpital
ma w planach budowę kolejnych parkingów. Czy to rozwiąże problem braku miejsc postojowych?

41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37
tel. 32 24-82-411 /-15/, fax. 32 24-84-322
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Foto: arch.

Umowa dzierżawy po pięciu latach ma wygasnąć dokładnie 6 listopada.
– Aktualnie szpital jest w trakcie rozeznania rynku. W planach mamy, w zależności od tego co będzie dla nas korzystniejsze, zakup, dzierżawę lub leasing nowego systemu parkingowego – podkreśla Arkadiusz Loska, rzecznik
prasowy rudzkiego Szpitala Miejskiego.
Wiadomo jednak, że opłata nadal będzie obowiązywać (obecnie jednorazowo wynosi ona 3 zł). Nie rozwiązuje to jednak problemu parkowania poza
terenem zamkniętego parkingu, co odczuwają pacjenci szpitalni oraz ich goście. Kiedyś samochody parkowano m.in. na pobliskim osiedlu przy ul. Lipy,
ale odkąd spółdzielnia wprowadziła zasadę, że parking ten dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców, kierowcy znów krążą w poszukiwaniu wolnego
miejsca. – Widzimy potrzebę dalszej rozbudowy naszego parkingu. Obecnie
jest na nim 130 miejsc. Być może już wkrótce ta liczba z korzyścią dla pacjentów i gości szpitala zwiększy się. Czekamy jednak na zmiany dotyczące
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wincentego Lipa – zaznacza Arkadiusz Loska.
Chodzi o uchwałę w tej sprawie, która została podjęta przez radnych podczas marcowej sesji. Niezależnie od tego, szpital przymierza się do innej

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Obecnie przy szpitalu jest 130 miejsc parkingowych.
inwestycji, za sprawą której mogą pojawić się nowe miejsca parkingowe.
Chodzi o stworzenie budynku Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. – To
właśnie przy budynku Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, tak zakłada
koncepcja, powstaną również nowe miejsca parkingowe – zapowiada Loska.
– Przypomnę, że w kwietniu we własnym zakresie wykonaliśmy remont naprawczy wjazdu do karetek pogotowia, mamy także w planach dokończenie
remontu parkingu wewnętrznego na dziedzińcu szpitala – dodaje.
Joanna Oreł

Nowy market w Bykowinie

| BYKOWINA

Nasi Czytelnicy po raz kolejny pytają o teren przy skrzyżowaniu ulic Korfantego i Gwareckiej w Bykowinie i o jego
przyszłe przeznaczenie. – Już kilka miesięcy temu coś
zaczęło się tam dziać. Wyburzono garaże i postawiono
nowe. Później ogrodzenia zniknęły, ale ostatnio znów
prace w tym miejscu ruszyły – tłumaczy pan Andrzej. – Co
teraz powstanie w miejscu, gdzie do tej pory znajdował
się postój taksówek i minibusów? – pyta nasz Czytelnik.

Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.
w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska
ul. Magazynowa 12.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Foto: AW

Właścicielem tego terenu jest ﬁrma MT Projekt Sp. z o. o. z Tychów, która
planuje tam swoją inwestycję. – Decyzja wydana w lutym 2016 roku zezwala
na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z budową wiaty na wózki,
pylonu reklamowego, parkingów oraz przebudowy zjazdu z ulicą Korfantego – tłumaczy Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Wcześniej na tym terenie znajdowały się też garaże, które za zgodą ich
użytkowników zostały wyburzone, a ich właściciele przenieśli się do nowych, wybudowanych w sąsiedztwie. Częściowo zlikwidowano już także
pobliski nasyp kolejowy. Obecnie trwają w tym miejscu prace budowlane,
a w pierwszej kolejności ma się tutaj pojawić market. – Zgodnie z projektem,

ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na wykonanie remontu
elewacji budynków przy ul. Pokoju
3, 3a, Objazdowej 5, 7, Smolenia 6,
Słowiańskiej 3-3f w zasobach Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie
Śląskiej.

W tym miejscu na początek działać będzie kolejny market.
budynek ma zostać zlokalizowany na działkach pozostających w dysponowaniu NETTO sp. z o. o. z Kobylanki – zdradza Daniel Nowak.
W kolejnych latach ﬁrma planuje wybudować w tym miejscu jeszcze osiedle domków szeregowych. Budowa jest jednak uzależniona od możliwości
ﬁnansowych. Planowane osiedle miałoby sięgać wzdłuż byłego nasypu kolejowego aż do ulicy Szpaków.
Arkadiusz Wieczorek

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

posiada do wynajęcia „od zaraz”
wymienione w wykazach lokale użytkowe
+ boksy handlowe oraz do zbycia prawo
wieczystego użytkowania gruntów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11
wew.311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące nabycia od
zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów
w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 248-2411 wew. 231.
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Młody Tancerz Roku

Polska Eire Festival

Kawałek Irlandii w Rudzie Śląskiej

Rudzianka walczy
o start w Eurowizji
dla Młodych Tancerzy

znaczył Wojciech Kostka, pomysłodawca
festiwalu z Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.
Podczas otwarcia festiwalu można było
wziąć udział w rozgrzewce razem z zawodniczkami oraz zobaczyć zmagania
dzieci w Turnieju Rugby TAG. Z kolei
młodzież z Zespołu Szkół nr 5 oraz Młodzieżowej Rady Miasta starała się wprowadzić w klimat Irlandii. To jednak nie
koniec atrakcji na rozpoczęcie festiwalu.
Polsko-irlandzki klimat można było poczuć także w minioną niedzielę przy pie-

Nie zabrakło także polsko-irlandzkiej integracji przy piekaroku.

karoku w Rudzie, gdzie wielbiciele kuchni śląskiej i irlandzkiej degustowali świeży chleb z tłustym oraz irlandzkim masłem Kerrygold, a także różnego rodzaju
sery.
Podczas Polska Eire Festival w Rudzie
Śląskiej nie brakuje także honorowych
gości, a wśród nich do naszego miasta zawitali m.in. konsul irlandzki, James Kilcourse, Łukasz Chimiak z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych czy Pat Kennedy,
przewodniczący Rady Miasta Arklow, leżącego na południu Irlandii wraz z żoną.
– Arklow liczy sobie nieco ponad 12 tys.
mieszkańców i jest bardzo charakterystyczne, ponieważ mamy w nim bardzo
dużą mniejszość polską, która liczy ok.
600-800 osób – mówi Pat Kennedy.
– Mniejszość polska w Arklow zadomowiła się już na dobre i de facto nie czujemy
rozróżnienia na Polaków i Irlandczyków.
Dlatego też dla mnie idea, aby stworzyć
coś takiego jak ten festiwal po stronie irlandzkiej jest jak najbardziej interesująca
– dodaje.
Wydarzenia w ramach Polska Eire Festival w Rudzie Śląskiej potrwają do najbliższej soboty, 27 maja.
AL, JO

Foto: Z.Gąsiorowska/www.mlodytancerzroku.tvp.pl

Jednym z gości festiwalu jest Pat Kennedy (w środku).

Foto:UM Ruda Śląska

ce nie dały szans przeciwniczkom i pokonały Amazonki z irlandzkiego Arklow
Rugby Club wynikiem 63:0. – Wyzwanie
było spore. Po raz pierwszy zagraliśmy
w piętnastoosobowym składzie i to od razu
z zawodniczkami z Irlandii, gdzie rugby jest
niezwykle popularne. Nie liczyliśmy rzecz
jasna na taryfę ulgową, bo w rugby, nawet
w towarzyskim meczu, nie da się grać na
pół gwizdka – podkreślał Wojciech Kołodziej, prezes K.S. Rugby Ruda Śląska.
W ten właśnie sposób zainaugurowany
został Polska Eire Festival w Rudzie Śląskiej. – Dwa lata z rzędu organizowaliśmy
ten festiwal w Irlandii, promując w ten
sposób polską kulturę, ale przede wszystkim skupialiśmy się na tym, aby zaprezentować lokalnej społeczności jak dobrze się
tutaj czujemy. Później narodził się pomysł,
aby rozszerzyć organizację festiwalu właśnie o Polskę, a wybór padł z oczywistych
względów na nasze rodzinne miasto – za-

Foto: AL

W naszym mieście trwa polsko-irlandzkie święto, które zainaugurowano na Burloch Arenie, gdzie w sobotnie
popołudnie po raz pierwszy w Polsce został rozegrany mecz kobiecego rugby 15-osobowego. Dzień wcześniej
do Rudy Śląskiej przyjechał także gość honorowy, Pat Kennedy, przewodniczący Rady Miasta irlandzkiej miejscowości Arklow. Także w weekend odbył się polsko-irlandzki piknik przy piekaroku. Festiwalowe wydarzenia
Młody Tancerz Roku to konkurs organizowany przez telewizję TVP, Minipotrwają w naszym mieście również w tym tygodniu.
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Muzyki i Tańca.
– Myślę, że to początek dłuższej współWeźmie w nim udział ośmiu tancerzy w wieku 16-20 lat, reprezentująpracy i że w przyszłym roku także zorganicych różne style tańca tj. taniec klasyczny, współczesny czy hip-hop. Zwyzujemy taki festiwal. Może dzięki temu uda
cięzca będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym finale Konkurnam się jeszcze bardziej zbliżyć do kultury
su Eurowizji dla Młodych Tancerzy, który odbędzie się pod koniec roku
również innych krajów europejskich
w Czechach. O tytuł Młodego Tancerza Roku walczyć będzie m.in. Alicja
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Kaczor, 17-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej.
Podczas meczu otwarcia rudzkie Diabli-

Alicja jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira
Różyckiego w Bytomiu. W wieku pięciu lat zaczęła trenować gimnastykę
artystyczną oraz uczęszczać na lekcje
baletu. Naukę kontynuowała w szkole
baletowej. Tam odkryła w sobie pasję
do tańca. Alicja brała udział w wielu
pokazach, konkursach i warsztatach tanecznych. Za swój największy sukces
uważa zdobycie stypendium artystycznego Fundacji Balet na IX Międzynarodowym Konkursie Baletowym Złote
Pointy w Szczecinie (2016) oraz udział
w warsztatach baletowych na Florydzie. Taniec jest najważniejszą częścią
jej życia. Lubi wcielać się w różne postaci i poprzez ruch opowiadać ich hi-

storie. Każdy występ jest dla niej nowym doświadczeniem i wyzwaniem.
Jej tanecznym autorytetem jest nauczycielka tańca klasycznego Natalia Fedorowa.
Finał konkursu odbędzie się 28 maja
o godz. 20.00 i będzie transmitowany
na antenie TVP Kultura. Każdy z uczestników wykona 1,5-minutowy solowy
układ choreograficzny do dowolnie wybranej muzyki. Ponadto kandydaci zaprezentują się w choreografii grupowej,
przygotowanej specjalnie dla potrzeb
konkursu przez Jacka Przybyłowicza
– tancerza, choreografa, pedagoga baletu. Tancerzy oceni jury złożone profesjonalnych tancerzy i choreografów.

AW
REKLAMA
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Zagraliśmy po śląsku w „Mateczniku”
Po raz kolejny spotkaliśmy się z Czytelnikami „Wiadomości Rudzkich” i Słuchaczami Radia
Piekary w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”.
Na naszej kameralnej scenie pojawiła się prawdziwa plejada śląskich artystów.
Jako pierwszy wystąpił Mirek Szołtysek, który zaśpiewał
w towarzystwie swojej żony Bożeny oraz Marty Żuk – tegorocznej Miss Rudy Śląskiej, która na co dzień tańczy w zespole tego artysty. – Staram się łączyć pracę u Mirka z obowiązkami Miss Rudy Śląskiej. Cieszę się, że mogłam tu być w obu
bardzo ważnych dla mnie rolach – mówiła Marta Żuk, Miss
Rudy Śląskiej 2017.
Mirek Szołtysek zaprezentował utwory ze swojej ostatniej
płyty oraz premierowy utwór, który znajdzie się na kolejnym
krążku. Po raz pierwszy w tym miejscu pojawili się również
Janina Libera, Kasia Piowczyk oraz Duet Karo, promujący
obecnie nową płytę pt. „Miłość to cudowny sen”. Prosto
z Gdańska do Rudy Śląskiej przyjechał Paweł Siluk-Steiner,

który zaprezentował swój najbardziej rozpoznawalny przebój
„Facet po czterdziestce” oraz zupełnie nowe utwory. – Pochodzę z Pomorza, ale na Śląsk przyjeżdżam jak do swojego drugiego domu. Ten dom znalazłem właśnie tutaj, w Rudzie Śląskiej, mieście, które od samego początku mojej przygody ze
śląską muzyką było dla mnie bardzo przyjazne. Tutaj mam fanów i nowych, bardzo dobrych przyjaciół – mówił Paweł Siluk-Steiner. – Bardzo lubię tu wracać i już nie mogę się doczekać kolejnej wizyty, która nastąpi w czerwcu, kiedy to będę
miał okazję zagrać podczas Dni Rudy Śląskiej – dodał.
Kolejny, ostatni w tym sezonie koncert w ODK RSM „Matecznik” odbędzie się 2 czerwca. 
AW
Foto: Adam Helisz
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BIELSZOWICE

Halemba 

Festyn w szczytnym celu

Foto: JO

Językowy tydzień
– Dzieci kojarzą język obcy ze szkołą i z lekcjami, a my
chcieliśmy pokazać im przydatność jego znajomości w życiu
codziennym, co procentuje w przyszłości – podkreśla Mirella
Siedlaczek-Mikoda, nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 oraz koordynatorka Tygodnia Języków Obcych, który odbył się w tej szkole w minionym tygodniu. W ramach niego uczniowie zgłębiali w nietuzinkowy sposób tajniki języka angielskiego,
francuskiego i niemieckiego.
Ubiegły poniedziałek w SP nr 13 rozpoczęto od wypuszczenia słów na wolność, czyli w formie kartek z nazwami
w językach obcych otaczających uczniów przedmiotów.
Z kolei we wtorek i środę zaproszono dzieci na seanse filmowe. Natomiast podczas finałowego czwartku zaprezentowano talenty uczniów i efekty ich pracy. – Uczniowie przedstawili fragmenty musicalu „My fair lady” w adaptacji, którą
uwspółcześniliśmy na potrzeby szkoły, a którego premiera
odbędzie się 27 maja podczas festynu rodzinnego w naszej

Z ŻYCIA MIASTA | 24.05.2017

Podczas finału zaprezentowano m.in. spektakl.
szkole – podkreśla Mirella Siedlaczek-Mikoda. – Natomiast
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie wiedzy
o Wielkiej Brytanii – dodaje. Tydzień Języków Obcych
w SP nr 13 odbył się po raz pierwszy.
JO

CZARNY LAS

Dzień rodziny w SP 4

W sobotę (20.05) bawiła się cała Halemba. W parafii Matki Bożej Różańcowej odbył się festyn parafialny
pod hasłem „Bądźmy radosną wspólnotą”, z którego
dochód zostanie przeznaczony na wypoczynek dla
dzieci. – Organizujemy ten festyn, ponieważ chcemy
zacieśnić więzi między naszymi parafianami, ale także
po to, żeby zebrać fundusze na kolonie dla trzydzieściorga dzieci z naszej parafii, których rodziców nie
stać na zapewnienie wakacyjnego wypoczynku – zaznaczył ksiądz Bernard Drozd, proboszcz parafii pw.
Matki Boskiej Różańcowej w Halembie. – Za każdym

razem udaje się zebrać potrzebne finanse i dzieci mogą
pojechać na wakacje, na których nie tylko odpoczywają, ale także spędzają czas na modlitwie – dodał.
Podczas festynu można było m.in. posłuchać występów Mirosława Szołtyska oraz orkiestry dętej KWK
Halemba, a także skosztować smakołyków. – Pomysł
zorganizowania kolonii dla dzieci zrodził się kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze byłem wikariuszem w tej
parafii. Myślę, że to dobra inicjatywa, dlatego teraz
staram się pomagać przy organizacji festynu – powiedział ksiądz Hubert Pasoń. 
AL

RUDA ŚLĄSKA

Noc muzealnych atrakcji
Ruda Śląska po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską Noc Muzeów. W tym roku swoje podwoje dla
zwiedzających otworzyły Muzeum Miejskie
im. M. Chroboka oraz Szkolne Muzeum dr Pelagii
Kwapulińskiej w ZSO nr 3. Atrakcji nie zabrakło także
w orzegowskim Centrum Inicjatyw Społecznych.
– Głównym punktem Nocy Muzeów była wystawa poświęcona dzieciństwu i zabawkom z dawnych czasów.
Przy okazji dzieci mogły wziąć udział w warsztatach teatralnych. Zorganizowaliśmy także spektakl oraz koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej, jak i również zwiedzanie wystaw stałych muzeum – mówił Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Kochłowicach można było podziwiać Szkolne Muzeum im. dr Pelagii Kwapulińskiej. – Mało kto wie o istnieniu muzeum w Kochłowicach, dlatego chcemy przypominać o tym mieszkańcom – podkreślił Rafał Wypior
ze stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda
Śląska. – Mamy cztery sale, w których zwiedzający mogą poznać historię Kochłowic oraz całego miasta – dodała Marianna Strzeja, przewodnicząca samorządu
uczniowskiego z ZSO nr 3. Noc Muzeów w poetyckomuzycznym klimacie odbyła się także w orzegowskiej
Galerii Czapla oraz na starym cmentarzu w Orzegowie.

AL

Foto: SP 4

Nowy Bytom 

Występy przed rodzicami dają dzieciom najwięcej radości.
elementem podczas spotkań, które stały się już szkolna tradycją, jest także pieczołowicie przygotowana
scenografia – dodała. W tym roku imprezie przyświecało hasło „Uczeń, jako członek rodziny, społeczności szkolnej, obywatel Rudy Śląskiej i Państwa”.
Zwieńczeniem spotkania były podziękowania od zaproszonych gości oraz wręczenie własnoręcznie wykonanych przez uczniów prezentów dla rodziców.

AW

czas wykonujecie dziękuję w imieniu swoim i całego
zarządu miasta – dodała.
Podczas uroczystości swoimi talentami wokalnymi,
tanecznymi i muzycznymi popisali się także urzędnicy,
którzy przygotowali pełen humoru program sceniczny.
Swoje życzenia urzędnikom złożył również przewodniczący Rady Miasta. – W imieniu Rady Miasta życzę
Wam, żeby Wasza praca była zawsze doceniana przez
mieszkańców naszego miasta, bo nic nie motywuje do
pracy tak, jak ich zadowolenie. To dzięki Wam nasza
mała ojczyzna – Ruda Śląska – rozwija się – podkreślił
Kazimierz Myszur. 
AL

NOWY BYTOM

Halemba 

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Foto: arch.

Kochają ślonsko godka
XXII Zlot Miłośników Śląskiej Fraszki i Rymowanki, w trakcie którego odbył się uroczysty finał Konkursu Szpaski Erotycznej, za nami. Podczas uroczystości
laureaci konkursu zostali wyróżnieni pamiątkowymi
dyplomami, natomiast halembskie Koło Związku Górnośląskiego nagrodziło także dwie osoby, przyznając
im tytuł „Pszociela Ślonski Godki”.
– Tradycyjnie, jak co roku, można było głosować za
pośrednictwem portalu społecznościowego Nasza Klasa, gdzie swoje głosy oddało aż stu jedenastu jurorów.
Zawsze wybierają oni pięć osób. W konkursie może zagłosować każdy, a w tym roku liczba głosujących była
wyjątkowo duża – zaznaczył Bronisław Wątroba, pomysłodawca konkursu.
Tytułem „Pszociela Ślonski Godki” zostali odznaczeni Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta w rudzkim magistracie oraz Dorota Książek, laureatka kwietniowego
konkursu „Gryfny Godki” w Piekarach Śląskich i au-

Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Samorządowego odbyła się w piątek (19.05) w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty. Podczas gali nie zabrakło podziękowań i życzeń, a także występów
scenicznych w wykonaniu rudzkich urzędników.
– Bardzo się cieszę, że wszyscy się tu spotykamy,
dlatego chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom samorządowym. Pragnę, żebyście mieli dużo satysfakcji z pracy i żeby
mieszkańcy naszego miasta byli z Was zadowoleni –
życzyła urzędnikom Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej. – Za tę ogromną pracę, jaką cały

Odznaczenia dla „Pszocieli”
przyznawane są co roku.
torka utworów po śląsku. – Ten plebiscyt jest formą
uhonorowania osób, które cały czas robią coś dla śląskiej godki i pielęgnują jej piękno. Myślę, że warto to
robić, a ludzi, którzy promują śląskość, nigdy nie zabraknie – dodał Bronisław Wątroba.
AL

W poniedziałek (22.05) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu odbyła się inauguracja Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych. Po raz kolejny
niepełnosprawni odebrali klucze do bram miasta.
– Cieszę się, że już po raz piętnasty będziecie rządzić
naszym miastem – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Wasza radość buduje nasze serca i pozwala nam działać dla Was i z Wami w mieście, które
jest bardzo przyjazne osobom z niepełnosprawnością
– dodała.
W ramach piętnastych obchodów odbędzie się szereg imprez organizowanych przez placówki na co dzień
pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaplanowano m.in. Olimpiadę Radości, Turniej Bowlingowy oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej. W ramach
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych będzie
także można skorzystać z dni otwartych m.in. w Polskim Związku Niewidomych oraz Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks”. Nie zabraknie także występów artystycznych niepełnosprawnych artystów. Na

Foto: AW

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy
w Rudzie Śląskiej po raz kolejny odbył się koncert
„Dla Rodziny”. Na sali gimnastycznej zgromadziło
się ponad 400 gości – głównie rodziców i krewnych
uczniów. – Na scenie wystąpili wszyscy uczniowie
szkoły i zaprezentowali bogaty oraz różnorodny program artystyczny. Bardzo mnie cieszy kreatywność
uczniów i nauczycieli – podkreślała Grażyna Kukiełka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4. – Ważnym

Urzędnicy świętowali

Tegoroczny Tydzień Godności rozpoczął się
od występów najmłodszych.
pikniki rodzinne zapraszają z kolei Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie (piknik odbędzie się w piątek, 26 maja, od godz. 9.00) oraz
Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej (Stadion Grunwaldu, sobota, 27 maja, od godziny 15.00). 
AW
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

BUDUJ Z NAMI
MEGASET

sp. z o.o.
w Piekarach Śląskich, ul. Stalowa 3
oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment
wyrobów hutniczych.
Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90

Olaf Badziński
syn Patrycji i Marcina
ur. 8.05. (3480 g i 53 cm)

Bartłomiej Lebieda
syn Weroniki i Sebastiana
ur. 9.05. (2760 g i 53 cm)

Jan Zasada
syn Beaty i Roberta
ur. 8.05. (2960 g i 53 cm)

Kamil Szarek
syn Jolanty i Mariusza
ur. 7.05. (3780 g i 59 cm)

Nadia Zwaka
córka Sary i Marcina
ur. 12.05. (3660 g i 56 cm)

Anastazja Ciupiak
córka Natalii i Adama
ur. 13.05. (2640 g i 55 cm)

Dorota Sroka
córka Darii i Marcina
ur. 13.05. (3560 g i 56 cm)

Emilia Nowak
córka Beaty i Jakuba
ur. 13.05. (2660 g i 51 cm)

Karolina Materla
córka Katarzyny i Sebastana
ur. 15.05. (3150 g i 53 cm)

Matylda Kwolek
córka Magdaleny i Dawida
ur. 15.05. (2700 g i 53 cm)

Kuba Szczeszka
syn Patrycji i Kamila
ur. 14.05. (3600 g i 52 cm)

Magdalena Suchoplujew
córka Moniki i Mateusza
ur. 15.05. (3660 g i 57 cm)

Liliana Kaszyńska
córka Soni i Adriana
ur. 15.05. (4120 g i 52 cm)

Aleksandra Hebda
córka Pauliny i Patryka
ur. 14.05. (3200 g i 54 cm)

Magdalena Jersch
córka Weroniki i Sebastiana
ur. 16.05. (2700 g i 56 cm)

Liliana Stolarczyk
córka Karoliny i Andrzeja
ur. 15.05. (2950 g i 53 cm)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, soboty 7-13

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Proﬁlaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67
• Gotówkowe i konsolidacyjne
10 tys. rata 125 zł
• dla emerytów bez
ograniczeń wiekowych

DLA MAGDY STRZEWICZEK
Nie żałuj sobie w życiu niczego,
ani słodkiego, ani procentowego.
Jedz, pij i popuszczaj pasa.
Niech Ci się wiedzie jak za króla Sasa.
Olej trudności, wszelki zmartwienia,
od koleżanek i kolegów z pracy
przyjmij serdeczne życzenia

Brak zdolności kredytowej
Bez sprawdzania BRKN i KRD
Opóźnienia do 90 dni
Jesteś rok po komorniku
u nas dostaniesz kredyt!!!

tel. 535-333-713

CH Domino

w Rudzie Śląskiej
ul. Obr. Westerplatte 36
pasaż dolny
tel. 733-33-94-73

17 r. z

1.06.20

iecka

ia Dz
n
D
i
j
z
a
ok

!

a
c
a
n
%
–10

t
n
e
m
y
t
ły asor
www.babycars.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

12

www.wiadomoscirudzkie.pl

24.05.2017

R����� I��������� S����������
Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz piąty mogą zdecydować, na jakie inwestycje zostanie przeznaczona część środków z budżetu miasta. Uchwałą Rady Miasta i zarządzeniem prezydent Grażyny Dziedzic określone zostały zasady budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Do podziału będzie ponad 2,8 mln zł. Propozycje zadań będzie można składać do 23 czerwca br.

Czas na zgłaszanie
obywatelskich inwestycji
– Myślę, że bezpośredni udział w decydowaniu o tym, jakie inwestycje
realizujemy, jest już dla rudzian
czymś naturalnym – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – W zarządzeniu,
wydanym w oparciu o ubiegłotygodniową uchwałę Rady Miasta, na budżet obywatelski w 2018 roku zapisaliśmy kwotę 2 mln 815 tys. zł – informuje.
Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą do
23 czerwca br. zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego, koniecznie na
formularzach określonych w zarządzeniu prezydent miasta. Mogą mieć
one charakter ogólnomiejski, służąc
mieszkańcom więcej niż jednej dzielnicy lub lokalny. Na te pierwsze przeznaczona zostanie pula 1 mln zł, na
lokalne w sumie 1 mln 815 tys. zł, po
165 tys. zł dla każdej z dzielnic.
– Trzeba pamiętać, że muszą to być
propozycje dotyczące zadań własnych
gminy i na należących do miasta nieruchomościach, a także dostępne dla

wszystkich mieszkańców, przy czym
korzystanie z nich nie może być biletowane ani płatne – zaznacza Grażyna
Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Podobnie jak przed rokiem, z budżetu
obywatelskiego wyłączone będą inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych.
Do formularza zgłoszenia należy
dołączyć listę poparcia, również według wzoru zawartego w zarządzeniu,
podpisaną przez co najmniej 30
mieszkańców miasta. Formularze niezbędne do zgłoszenia zadania można
pobrać ze strony internetowej miasta
lub w Biurze Obsługi Mieszkańców
UM, gdzie można też uzyskać pomoc
w razie trudności związanych z wypełnieniem wniosku. Złożone wnioski
zostaną zweryﬁkowane pod kątem
zgodności z wymogami zawartymi
w uchwale i zarządzeniu. Wykaz zadań zakwaliﬁkowanych do głosowania zostanie opublikowany do 4 sierpnia br. – Głosowanie potrwa od 4 do

15 września br. Będą mogli wziąć
w nim udział wszyscy pełnoletni
mieszkańcy miasta. Na karcie do głosowania będzie można wskazać jedno
zadanie ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe – informuje Grażyna JandułaJonda. Głosowanie przeprowadzone
będzie w wyznaczonych punktach
oraz w Internecie – za pośrednictwem
platformy SEKAP. Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów nastąpi do
29 września br.
Realizowane będą te zadania, które
uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie
mniej niż 30) i będą mieściły się
w przewidzianej puli środków. Jeżeli
pozostaną niewykorzystane środki, to
będą mogły zostać przesunięte na inne
zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby
uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania
z największą liczbą głosów w skali
miasta.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to piąta tego typu
inicjatywa, realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł,
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016
roku – 2,65 mln zł, a w 2017 roku
– 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 6,4 tys.
W ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 12 zadań – dwa ogólnomiejskie i dziesięć dzielnicowych.
Największym jest budowa miasteczka
ruchu drogowego przy ul. Kolberga, na
którą przeznaczono 750 tys. zł.
Trwa przygotowanie przetargu na tę inwestycję. Drugie zadanie ogólnomiejskie to modernizacja boisk sportowych
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
3, na wykonanie której również przygotowywany jest przetarg. Zadania
dzielnicowe to: budowa wielofunkcyj-

nego boiska przy Szkole Podstawowej
nr 41 (przygotowywany przetarg), wymiana nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 25 (przekazany
plac budowy, termin wykonania – 31
lipca br.), budowa kreatywnych stref
gier przy Szkole Podstawowej nr 6
(przygotowywany przetarg) i Szkole
Podstawowej nr 1 (przygotowywany
przetarg), budowa parkingu przy
ul. Okopowej (rozstrzygnięty przetarg),
budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
(przygotowywany przetarg), plac zabaw w formie statku w streﬁe aktywności przy ul. Górnośląskiej (rozstrzygnięty przetarg), budowa boiska do
siatkówki w streﬁe aktywności przy
ul. Plebiscytowej (trwa opracowanie
dokumentacji), budowa chodnika łączącego ul. Dworaka z ul. 1 Maja (trwa
przetarg) oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (rozpoczęcie prac
planowane na czerwiec br.).
WG

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MPGM TBS) będzie odpowiadać za całość zieleni na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej. Do tej pory spółka zajmowała się utrzymaniem rudzkich parków i skwerów oraz terenów, którymi zarządzała. Dzięki podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta uchwale przedsiębiorstwo przejmie teraz nadzór nad zielenią w pasach drogowych i rondach, a także zajmie się przycinką i wycinką drzew oraz nasadzeniami. – Przekazanie wszystkich zadań z zakresu zieleni w ręce jednego zarządcy sprawi, że będą one realizowane efektywniej i skuteczniej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Zieleń skonsolidowana
Proces przekazywania zadań z zakresu zieleni miejskiej władze Rudy Śląskiej rozpoczęły na początku 2015 r.
Wtedy miejskiej spółce powierzono
utrzymanie parków i zieleńców o łącznej powierzchni 110 ha. Teraz ten stan
posiadania wzbogacony zostanie
o pozostałych 63 ha terenów zielonych zarządzanych przez miasto.
– Chodzi tu o zieleń w pasach drogowych oraz rondach, a także zadania
dotyczące przycinki i wycinki drzew
oraz nasadzeń za usuwaną zieleń
– tłumaczy wiceprezydent Krzysztof
Mejer.
Jak tłumaczą władze miasta, powierzenie wszystkich zadań z zakresu
utrzymania zieleni powinno przynieść
wiele korzyści. Dzięki temu, że spółka
posiada w większości dzielnic tzw. rejony eksploatacji budynków, pracownicy tam zatrudnieni mogą na bieżąco
monitorować stan zieleni w terenie.

Usprawni to i zwiększy efektywność
działań. – Pewne prace będzie można
też zsynchronizować. Przykładem może być koszenie pasów zieleni i skwerów w jednej dzielnicy. Obecnie z uwagi na rozdział zadań pomiędzy różne
podmioty prace te były prowadzone
w różnych terminach. Teraz można je
będzie skoordynować tak, aby były realizowane w tym samym czasie – podkreśla wiceprezydent Mejer.
Przyjęte zmiany w zarządzaniu
miejską zielenią powinny także przełożyć się na prostszą i szybszą drogę
do wycinki drzew, które usuwa miasto. Do tej pory dopiero po spłynięciu
większej liczby decyzji, które dla miasta wydaje teraz urząd marszałkowski,
mógł zostać ogłoszony odpowiedni
przetarg. Po jego rozstrzygnięciu wyłaniano ﬁrmę zajmującą się wycinką.
Po wprowadzeniu zmian docelowo
będzie można usuwać drzewa od razu

po wydanej decyzji przez służby
MPGM TBS.
Do tej pory zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej, które były
przedmiotem podjętej przez radnych
uchwały, miasto wykonywało poprzez
ﬁrmy zewnętrzne. – Nasza spółka cesją przejmie od miasta obowiązujące
umowy. Docelowo jednak zadania
chcemy realizować samodzielnie, bo
taka jest intencja zmian. W tym celu
tworzymy już stosowne zaplecze dla
sprzętu i ludzi, aby systematycznie jak
najwięcej prac realizować samemu
– tłumaczy Bogusław Waćko, prezes
MPGM TBS Sp. z o.o.
Spółka ma już dwuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania miejską
zielenią. Na początku 2015 r. przejęła
od miasta zadania z zakresu utrzymania rudzkich parków i skwerów. – Poczyniliśmy już pewne inwestycje
w parkach. Będą też kolejne, szczegól-

W tym roku na terenach zielonych w Rudzie Śląskiej
zakwitła rekordowa liczba kwiatów.
nie na mniejszych skwerach. Chcemy
też w najbliższym czasie uatrakcyjnić
przestrzeń rynku w Nowym Bytomiu
– zapowiada Bogusław Waćko.
Powierzenie miejskiej spółce utrzymania zieleni miejskiej, czyli realizacji tzw. zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej, jest możliwe
ponieważ stuprocentowym właścicielem spółki jest miasto, w ten sposób

sprawuje nad nią kontrolę. Co istotne,
przekazania zadań można było dokonać z pominięciem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z sierpnia 2005 r.
W tym roku na utrzymanie zieleni
w mieście zaplanowano blisko 5 mln zł.
W ubiegłym roku była to kwota
2,8 mln zł.
TK
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Ruda Śląska modyfikuje program wspierania budownictwa jednorodzinnego. Chętni na wykupienie działki z 75-procentową bonifikatą będą mieli teraz 5 lat
na wybudowanie domu, zamiast dotychczasowych 3 lat. Zmianę w odpowiedniej uchwale wprowadzili na ostatniej sesji radni na wniosek prezydent miasta
Grażyny Dziedzic. W tym roku miasto przeznaczy jeszcze ponad 70 działek do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo jednorodzinne.

Więcej czasu na uzyskanie
prawa do bonifikaty

– Program okazał się strzałem
w dziesiątkę, ale dotarły do nas prośby o wydłużenie czasu na wybudowanie domu. Problemy sprawiały na
przykład przedłużające się procedury
związane z wycinką drzew, bo miasto
bardzo długo czeka na pozwolenie
ich usunięcia z miejsc, gdzie budujemy drogi dojazdowe do tych działek
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Przyspieszyć tych procedur nie możemy, modyfikujemy więc założenia
naszego programu – dodaje.
Program wspierania budownictwa
jednorodzinnego w Rudzie Śląskiej

został uruchomiony w 2015 roku,
zgodnie z deklaracją złożoną przed
wyborami przez prezydent Grażynę
Dziedzic. Jego założenia są następujące: miejskie działki mieszkaniowe
są oddawane w użytkowanie wieczyste osobom, które wystartują w zorganizowanych przez Urząd Miasta
przetargach i zaoferują najwyższą
cenę, a następnie, po spełnieniu
określonych wymagań, mogą kupić
nieruchomości na własność z bonifikatą wynoszącą 75-procent.
– Główne warunki to wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użyt-

kowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim w terminie, który
będzie teraz wynosił 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego. Nabywca
musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu – wylicza Iwona
Frankowicz-Frank, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. – Co istotne, są to warunki obo-

wiązujące wszystkich chętnych na
wykup działki z bonifikatą. Z wydłużonego czasu na budowę domu skorzystają więc również ci, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego
działek przed dzisiejszą uchwałą
– podkreśla.
W ciągu pierwszych dwóch lat
funkcjonowania programu miasto
przekazało w użytkowanie wieczyste 93 nieruchomości, a wpływy do
budżetu miasta z tego tytułu wyniosły ponad 3,3 mln zł netto. To suma
pierwszych opłat, wynoszących
15 proc. kwot wylicytowanych

w przetargach oraz, w przypadku
niektórych lokalizacji, kosztów nabycia udziałów w drogach dojazdowych. W 2017 roku miasto oddało
już w użytkowanie wieczyste pod
budownictwo jednorodzinne 14 nieruchomości, z czego wpływy do budżetu wyniosły ponad 560 tys. zł.
W tym roku miasto planuje jeszcze
oddanie w użytkowanie wieczyste
74 nieruchomości. Zlokalizowane są
one w dzielnicach Bielszowice (61
nieruchomości, ul. Kingi i Górna)
oraz Kochłowice (13 nieruchomości,
ul. Władysława Jagiełły).
WG

Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii (ECOE), którego budowę w Rudzie Śląskiej planuje jedna z prywatnych firm. Określony w niej został szereg wymagań i obowiązków, które musi spełnić inwestycja. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przedsięwzięcie to
nie powodowało ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwości akustycznych oraz by odpady powstające podczas eksploatacji nie
były zagrożeniem dla środowiska. – Żeby wybudować instalację inwestor musi się dostosować do naszych wymagań oraz wypełnić warunki wskazane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Decyzja wydana

Wydanie decyzji poprzedzone było
kilkunastomiesięcznym postępowaniem administracyjnym, którego częścią była styczniowa rozprawa administracyjna z udziałem mieszkańców
oraz zainteresowanych stowarzyszeń.
– Od początku zależało nam na jawności i informowaniu społeczeństwa
o planach inwestorów, którzy podjęli
decyzję o lokalizacji ECOE w Rudzie
Śląskiej – przypomina wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski były szczegółowo analizowane i wykorzystane podczas przygotowywania decyzji. Decyzję wydano po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
oraz w oparciu o uzgodnienie warunków realizacji eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte w postanowieniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz pozytywną opinię sanitarną Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rudzie Śląskiej – dodaje.
W decyzji określony został szereg
wymagań dotyczących ochrony środowiska, które mają zostać spełnione, by inwestycja mogła zostać zrealizowana. – Chodzi tu zarówno o instalację odpowiednich zabezpieczeń,
jak również prowadzenie monitoringu emisji. Ponadto w dokumencie

określone zostały procedury, jakie
mają zostać wdrożone na wypadek
różnych sytuacji, które mogą zaistnieć w trakcie pracy zakładu – tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
Wśród wielu elementów zabezpieczających, które mają zostać wprowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia, wymienić należy m.in.
system wagowej rejestracji przywożonych odpadów i osadów ściekowych oraz kontroli zgodności ich
składu z deklarowanym. Wybudowanie systemu oczyszczania spalin oraz
stacji dezodoryzacji z przeznaczeniem do oczyszczania gazów złowonnych w czasie awaryjnych wyłączeń kotła. Ponadto bunkier, w którym gromadzone będą odpady, wyposażony ma być w system wykrywania za pomocą kamer termowizyjnych warunków sprzyjających samozapłonowi oraz w system automatycznego gaszenia.
Instalacja termicznego przekształcania odpadów ma być wyposażona
w instalację monitoringu i kontroli
poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach. System
monitoringu będzie połączony z automatyką instalacji, jak również będzie umożliwiał wgląd on-line

Rudzki Informator Samorządowy

do zarchiwizowanych danych procesu przez odpowiednie instytucje. Aktualne wyniki emisji mają być publikowane na ogólnie dostępnej stronie
internetowej oraz wyświetlane na
specjalnej tablicy świetlnej umieszczonej przed bramą zakładu. Ponadto
w trakcie procesu produkcyjnego
właściciel zobowiązany jest prowadzić okresowe pomiary hałasu akustycznego.
Niezwykle ważne w kontekście
bezpieczeństwa mają być również same procedury stosowane w zakładzie.
To również ujęte zostało w decyzji.
I tak w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych lub
w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych, instalacja najpóźniej do czterech godzin
ma być zatrzymana. Kolejne obostrzenie dotyczy spadku temperatury w komorze spalania. Gdy będzie ona niższa
niż 850°C, podawanie odpadów do instalacji albo urządzeń ma być natychmiast wstrzymane.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki, jakie
inwestycja musi spełniać. Wydana
przez rudzki magistrat decyzja nie
jest ostateczna. Od niniejszej decyzji
stronom oraz organizacjom ekolo-
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gicznym działającym na prawach
strony przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dopiero decyzja ostateczna pozwoli inwestorowi
na złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji.
ECOE w praktyce ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której
będą spalane tzw. odpady resztkowe
i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy
DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem,
Rudą Południową a Chebziem.
Zgodnie z założeniami inwestycja
ma pozwalać na odzysk energii z odpadów, a więc być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii
mają być termicznie przekształcane
wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane do kategorii
odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.
ECOE ma być zaawansowaną
technologicznie elektrociepłownią,
pozwalającą na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii
elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię

cieplną i elektryczną oraz chłód, w rejonie inwestycji mogłyby zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych, a także chłodnie
spożywcze, zakłady przemysłowe
oraz centra logistyczne. Rozładunek
pojazdów z odpadami miałby odbywać się pod wiatą wyładunkową, bezpośrednio do bunkra magazynowego,
wykonanego jako szczelna betonowa
wanna. W hali bunkra ma być utrzymywane podciśnienie, które pozwoli
na wyeliminowanie emisji nieprzyjemnych zapachów.
Szacuje się, że inwestycja rocznie
będzie generować wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków na poziomie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze
mogłyby pochodzić od firm, które
zdecydowałyby się zlokalizować
swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji
budowy elektrociepłowni.
Elektrociepłownia zaprojektowana
będzie tak, by docelowo móc termicznie przetwarzać 180 tys. ton odpadów. Aktualnie dla znajdującej się
w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami na lata 2016 – 2022 projektowanej instalacji określono moc
przerobową wynoszącą 80 tys. ton
odpadów na rok.
TK
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie wykopalisk przeprowadzonych w Finlandii stwierdzono, że azbestu zaczęto używać już 4500
lat temu. Natomiast w Europie Południowej znany jest on od blisko 2500 lat. Wzmianki w kronikach z XV
– XIX wieku wskazują różne zastosowanie tego materiału dodawanego m.in. do knotów od świec, niepalnego papieru, skóry, czy wyrobów tekstylnych.

Azbest – ważna sprawa

XIX wiek to początek używania
azbestu na skalę przemysłową. W Kanadzie, a potem w Rosji powstały
pierwsze kopalnie zajmujące się wydobywaniem tego surowca. Kolejne
zakłady wydobywcze powstały na
obszarze Rodezji (przyp. red. Republika Zimbabwe – nazwa terytorium
utworzonego w latach 1890-95 przez
Brytyjską Kompanię Południowoafrykańską (BSAC) kierowaną przez
Cecila Rhodesa) i obecnej RPA.
W latach 60. ubiegłego wieku
azbest wydobywany na masową skalę
okazał się znakomitym wyrobem do
produkcji niepalnej papy. Było to
przełomowe odkrycie zastosowania
azbestu biorąc pod uwagę masowe
pożary, do których przyczyniało się
używanie łatwopalnych materiałów
w postaci chociażby słomy. Zaczęto
wytwarzać materiały budowlane
w postaci lekkich płyt powszechnie
znanych jako eternit. Lekkie, wytrzymałe, ognioodporne, z powodzeniem
zastępowały w latach 60. strzechy
i inne łatwopalne pokrycia dachowe.
Trwałość tych materiałów szacowano
na 30-60 lat. Płyty eternitowe znajdowały również zastosowanie jako okładziny ścienne, panele, dekoracje ścian,
czy sufitów. Azbest stał się prawdziwym objawieniem przemysłowym.
Literatura fachowa opisywała ponad
tysiąc technologii, w których zastosowano azbest. Używany był on do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów włókienniczych,
przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów
ciernych takich jak klocki hamulcowe,
tarcze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych (lepiki, papy dachowe,
płytki podłogowe), do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciwgazowych.
Pomimo iż udowodniono chorobotwórcze działanie azbestu, w USA nadal pozostaje on ważnym elementem
wielu technologii o kluczowym znaczeniu. Obecnie azbest wykorzystywany jest m.in. w amerykańskim pro-

gramie wahadłowców kosmicznych,
których silniki rakietowe pokrywane
są osłoną impregnowaną azbestem,
a także w przemyśle okrętowym.
Historia tego surowca zatoczyła
bardzo szerokie koło od starożytności, kiedy uznawano azbest za magiczny surowiec, po rewolucję przemysłową z szerokim spektrum zastosowania, aż do całkowitego zakazu
jego stosowania w wielu krajach
świata zapoczątkowanego w latach
90. ubiegłego wieku.
Azbest w Polsce ma zniknąć do
2032 roku. Szacuje się, że w roku
2016 było jeszcze w naszym kraju ponad 13 mln ton tego surowca. Ze
względu na swoje właściwości chorobotwórcze z azbestem należy postępować według ustalonej procedury.
Stąd też sprawa jego likwidacji nie
jest taka prosta. Zajmują się tym wyłącznie wyspecjalizowane firmy.
Osoby narażone na ekspozycję pyłu azbestowego zapadają najczęściej
na pylicę azbestową, choroby opłucnej lub osierdzia, nowotwory złośliwe
i przewlekłe obturacyjne zapalenie
oskrzeli.

W Polsce sztandarowym, aczkolwiek niechlubnym przykładem zanieczyszczenia azbestem, porównywalnym z klęską ekologiczną, jest gmina
Szczucin. Mieszkańcy tej gminy od
49 lat, tj. od momentu uruchomienia
zakładu wyrobów azbestowo-cementowych, podlegali zawodowej i parazawodowej, jak również środowiskowej ekspozycji na pył azbestu chryzotylowego i krokidolitu. Szacuje się, że
w ciągu 39 lat funkcjonowania zakładu na ekspozycję zanieczyszczeń pyłem azbestowym narażonych było ok.
13 tys. osób, w tym 2600 pracowników oraz ok. 10 tys. osób niezwiązanych z zakładem. Średnio rocznie
odnotowywano ok. pięć przypadków
na 14 tys. ludności zamieszkującej
gminę. W przeliczeniu na 1 mln dawałoby to ok. 350 przypadków międzybłoniaka. Ryzyko zapadalności
jest więc ponad 60-krotnie zwiększone w porównaniu z zapadalnością
w populacji generalnej w Polsce.
Główną przyczyną, dla której nie
decydujemy się na likwidację azbestu, jest wysoki koszt usuwania tych
wyrobów. Likwidacji nie możemy

wykonywać we własnym zakresie.
Musi się tym zająć wyspecjalizowana
firma, która wie w jaki sposób zdjąć,
zabezpieczyć oraz transportować odpad do utylizacji. Z pomocą przychodzi jednak Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Dzięki finansowemu wsparciu na terenie ponad
2000 obiektów i posesji należących
do osób fizycznych zostanie zlikwidowanych 4.300 ton azbestu o łącznej
wartości prac 3,2 mln zł, z czego 2,5
mln zł zostanie pokryte przez Wojewódzki Fundusz.
System – „Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW,
część 1: Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zasilany jest środkami
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W tym roku jest to
kwota zaledwie 272.445,00 zł. By
w pełni zrealizować program konieczne jest więc przeznaczenie prawie 2,5
miliona złotych ze środków własnych
Funduszu w Katowicach.
Agnieszka Kominek
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Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

„Życie samo z siebie piękne
nie będzie, dlatego jeśli chcesz,
by takie było,
musisz je pięknym uczynić”
M. Bienia

Zawiadomienie członków rudzkiej spółdzielni mieszkaniowej
o ustalonych terminach Walnego Zgromadzenia Członków RSM
w siedmiu częściach w dniach: 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 czerwca 2017 r.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że na podstawie
przepisów art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z § 16 ust.6 Statutu RSM oraz uchwałą Zarządu RSM nr 22/2017 z dnia 27.04.2017 r. przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków
RSM /WZCz/ podzielone na 7 części, których obrady odbędą się w dniach: 20, 21, 22, 26,
27, 28, 29 czerwca 2017 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Statutu RSM § 16 ust. 11
i 12 o obowiązku zawiadamiania wszystkich członków RSM o czasie, miejscu i porządku
obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
Uprzejmie informujemy, że w obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć
tylko członkowie RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. W celu
sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy członków, którzy wyrażą chęć wzięcia
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapoznanie się z przygotowanymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RUDZKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2017 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium – przewodniczącego i sekretarza.
3. Wybory komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz informacja na temat
ewentualnie złożonych do niego wniosków.
5. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji RSM za lata 2013 – 2015
i podjęcie uchwały w tym względzie.
6. Rozpatrzenie informacji z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego RSM i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej RSM.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadzonym
w dniach 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 czerwca 2016 r. w tym sprawozdania z realizacji uchwały
kierunkowej Walnego Zgromadzenia Członków RSM z 2014 r.
12. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał /
punkt ruchomy/.
13. Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie obejmującym od 2017 r. do Walnego
Zgromadzenia Członków w 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
za 2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata
2017 – 2020.
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Zarząd RSM informuje, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków RSM zostaną
przeprowadzone wybory Rady Nadzorczej w składzie 7 członków (po jednym z zasobów każdej administracji) na okres trzyletniej kadencji tj. na lata 2017 – 2020.
Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany jest na podstawie zapisów § 35 ust. 2
i § 36 ust. 3, 4 i 5 Statutu RSM tj. przy zachowaniu zasady, że na wszystkich częściach
Walnego Zgromadzenia wszyscy mogą głosować na kandydatów ze wszystkich części, co
wymaga zgłoszenia kandydatów przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, by lista kandydatów poddana pod głosowanie na każdej części była taka sama.’
W związku z tym Zarząd RSM prosi o zgłaszanie kandydatów w poniższy sposób:
1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zgłoszenia osobiście kandydatów spośród nieograniczonej liczby członków RSM.

2. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni (niezależnie
od miejsca zamieszkania).
3. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie zawierającym informacje zgodnie z wymogami §
36 ust. 4 statutu.
4. Zgłoszenia dokonuje się na druku dostępnym w siedzibie Spółdzielni i w Internecie
/www.rsm.com.pl/.
5. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w siedzibie Spółdzielni osobiście w terminie
do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie wypełnionego druku. Zgłoszenie internetowe, jak również nie odpowiadające ww.
wymogom uważa się za nie złożone.
6. Zgłoszeni kandydaci mogą zaprezentować się członkom Spółdzielni na tablicy ogłoszeń w dyrekcji RSM, na tablicach ogłoszeń w Administracjach oraz na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
7. Każdy członek RSM ma prawo do zapoznania się z danymi odnośnie zalegania z wnoszeniem opłat za używanie lokalu przez kandydata do Rady Nadzorczej w rejestrze członków w dyrekcji RSM.
Jednocześnie Zarząd RSM informuje, że:
1/ Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM w tym projekty
uchwał zostaną wyłożone w dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 w Dziale Organizacji i Samorządu – pokój 214 oraz na każdej Administracji i w internecie począwszy od dnia 6 czerwca 2017 r. Każdy członek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
2/ Ponadto członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie
Zarządu RSM. Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Do
projektu uchwały wnioskodawcy dołączają listę osób wniosek popierających zawierającą
imię, nazwisko, adres oraz podpis.
3/ Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3
dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4/ Porządek obrad może zostać poszerzony o wnioski, o których mowa w punkcie 2.
W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie RSM
osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości.
Ponadto informujemy, że Rada Nadzorcza Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r. działając w oparciu o przepis art. 8 3
ust. 1 Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o postanowienia § 16
ust. 2 i 5 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła poniższe zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w 2017
r.:
1/ ustala się, że jedna część Walnego Zgromadzenia Członków obejmuje zasoby jednej
Administracji,
2/ jedna część Walnego Zgromadzenia Członków RSM obejmuje:
A/ członków Spółdzielni zamieszkałych w lokalu, do którego przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terenie objętym działaniem części
Walnego Zgromadzenia Członków tj. w obrębie jednej Administracji lub posiadających na
tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu / użytkowego, garażu/ lub prawo odrębnej własności tego lokalu.
1/ Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu podstawę do zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu mieszkalnego.
2/ W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do dwóch lub więcej lokali
mieszkalnych podstawę zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. W przypadku
gdy członek posiada prawa tylko do lokali użytkowych, lub nie zamieszkuje w lokalu
wchodzącym w skład zasobów spółdzielni podstawą zaliczenia do danej części Walnego
Zgromadzenia stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej.
B/ członków oczekujących na zawarcie umowy o ustanowienie prawa do lokalu zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 2.
2. Członkowie oczekujący na zawarcie umowy o ustanowienie prawa do lokalu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem zasad:

a/ zamieszkali w dzielnicach, które obejmuje dana Administracja w zasobach i poza
zasobami RSM w tych dzielnicach – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia
Członków tej Administracji,
b/ zamieszkali w dzielnicach, w których RSM nie posiada swoich zasobów tj. w: Chebziu – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby
Administracji nr 1; Czarny Las – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków obejmującej zasoby Administracji nr 5.
c/ zamieszkali poza miastem Ruda Śląska – wchodzą w skład części Walnego Zgromadzenia Członków o najmniejszej liczbie członków tj. do Administracji nr 7.
3. Części Walnego Zgromadzenia Członków ustala się w poniższym układzie:
1/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 1 – dzielnica
Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi,
Joanny, Modrzejewskiej; dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza
zasobami RSM w dzielnicach Godula, Orzegów, Chebzie.
2/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 2: dzielnica
Nowy Bytom, osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wirku, oraz członkowie oczekujący
zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy Nowy Bytom.
3/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 3: dzielnica
Ruda Śląska 1 oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami RSM w dzielnicy
Ruda Śląska 		
4/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 4: dzielnica
Halemba, dzielnica Kochłowice oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami
RSM w dzielnicy Halemba i Kochłowice
5/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 5: – dzielnica
Wirek, dzielnica Bielszowice oraz członkowie oczekujący zamieszkali poza zasobami
RSM w dzielnicy Wirek, Bielszowice i Czarny Las.
6/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 6: dzielnica
Bykowina, oraz członkowie oczekujący zamieszkali w dzielnicy Bykowina.
7/ Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji nr 7: dzielnica
Orzegów – os. Powstańców Śl., dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska oraz członkowie
oczekujący zamieszkali w dzielnicy Orzegów i Godula w zasobach ADM-7 oraz poza
miastem Ruda Śląska.
HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM podzielonego na 7 części w 2017 r.
Lp

Części
Walnego
Zgromadzenia
Administracja

Dzielnica

Termin i godz.
zebrania

Miejsce zebrania

1

ADM-1

Ruda Śl.3
Godula, Orzegów,
Chebzie

20.06.2017 r.
godz. 16.00
wtorek

ODK RSM„Jowisz”
ul. Joanny 12
Ruda Śl. 3 – Godula

2

ADM-2

Ruda Śl.9
Nowy Bytom, Wirek –
Os. Obr.Westerplatte

21.06.2017 r.
godz.16.00
środa

Pustostan – pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

3

ADM -3

Ruda Śl.1

22.06.2017 r.
godz.16.00
czwartek

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1

4

ADM-4

Ruda Śl.6 i 7
Halemba,
Kochłowice

26.06.2017 r.
godz. 16.00
poniedziałek

Szkoła Podstawowa
Sportowa nr 15
ul. Energetyków 15
Ruda Śl. 6 - Halemba

5

ADM-5

Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice,
Czarny Las

27.06.2017 r.
godz.16.00
wtorek

ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10 – Wirek

6

ADM-6

Ruda Śl. 5
Bykowina

28.06.2017 r.
godz.16.00
środa

Gimnazjum nr 6
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 – Bykowina

ADM-7

Ruda Śl. 4
Orzegów, Godula,
członkowie oczekujący
zamieszkali poza
miastem Ruda Śląska

29.06.2017 r.
godz.16,00
czwartek

Gimnazjum nr 5
ul. Bytomska 1
Ruda Śl. 4 – Orzegów

7

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Z poważaniem Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę
dojazdową

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę
dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 4958/216 o powierzchni 769 m2, użytki: Lz-V, R-V,
– 4965/216 o powierzchni 854 m2, użytek R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006378/0 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego
1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice,
k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4963/216 o powierzchni 367 m2, użytki: R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0,
– 4964/213 o powierzchni 390 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, obejmujących stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 840 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4959/216 o powierzchni 671 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00006378/0 i 4960/213 o powierzchni 169 m2, użytki: R-V,
R-VI, dr, KW nr GL1S/00007235/3,
2) 850 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4966/216 o powierzchni 667 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00006378/0 i 4967/213 o powierzchni 183 m2, użytki: R-V,
dr, KW nr GL1S/00007235/3,
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4963/216 o powierzchni 367 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00006378/0,
– 4964/213 o powierzchni 390 m2, użytki: R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 4965/216 – MN2, MN27, nr 4958/216, 4963/216 i 4964/213 – MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski
odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213 (KW
GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4963/216 i 4964/213 wynoszą:

zł,
zł.

– dla działki nr 4958/216 – 116.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 103.000,00 zł, droga 13.000,00
– dla działki nr 4965/216 – 130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga 13.000,00

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.07.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 28.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokościach dla działki nr : 4958/216 – 5.800,00 zł, 4965/216 – 6.500,00 zł z dopiskiem „wadium
– ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację transformatorową.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami
planu MN27 – działki nr : 4959/216, 4960/213, 4967/213, 4963/216 i 4964/213, MN2, MN27 – nr
4966/216.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski
odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213 (KW
GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4963/216 i 4964/213 wynoszą:
– dla działek nr 4959/216 i 4960/213 –129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł,
droga 13.000,00 zł,
– dla działek nr 4966/216 i 4967/213 –130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł,
droga 13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 5.07.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 4959/216 i 4960/213 – 6.500,00 zł, 4966/216 i 4967/213
– 6.500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulic: Grobla
Kolejowa, Długiej, Wireckiej, Moniuszki, Gajowej, Radostowskiej, Piłsudskiego, które
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, ogródki
rekreacyjne.
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www.wiadomoscirudzkie.pl
Z.U.P.H. MAX-BUD 1
Tomasz Warchala
41-600 Świętochłowice
ul. Wojska Polskiego 82B
biuro@max-bud.com

ZATRUDNIMY
OD ZARAZ
MECHANIKA SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH I MASZYN
BUDOWLANYCH
• wymagane prawo jazdy kat. B
• doświadczenie na podobnym stanowisku

MAJSTRA /BRYGADZISTĘ
ROBÓT DROGOWYCH

• wymagane prawo jazdy kat.B
• doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy
o pracę oraz atrakcyjne
warunki wynagrodzenia.
Prosimy o wysłanie aplikacji na adres
e-mail biuro@max-bud.com

CARBOTRANS Spółka z o.o.

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

tel./fax 32 370-20-54

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Wymagane są:

•
•
•

prawo jazdy kat. C+E
aktualne uprawnienia do
wykonywania przewozu rzeczy
uprawnienia do przewozu
materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

Mile widziana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

GOTÓWKA

tel. 660-476-276

y
Dojeżdżam
na miejsce

PROMOCJA

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o.,
Godula. Bez pośredników. Tel. 790241-963.
Kupię mieszkanie z c.o. Tel. 608144-566.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, dwupokojowe, 48 m , 85
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
2

Halemba, jednopokojowe, 37
m2, 75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dwupokojowe, 46
m2, 115 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena
od 330.000 zł. WIREK, ul.
Jankowskiego 107 m2 od 350 000
zł. HALEMBA ul. Solidarności od
74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055.

Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044055!

Kawalerki: Jankowskiego 33 m2,
6 piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

Dwupokojowe: Osiedlowa 46
m , 95 tys, Olszynowa 46 m2, 117
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH

OGŁOSZENIA | 24.05.2017

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
REMONTY MIESZKAŃ na każdą kieszeń fachowo i sprawnie.
Tel. 602-445-909.
Drobne remonty, gładzie, kafelki,
malowanie. Tel. 696-045-930.
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Trzypokojowe: Bykowina 60 m ,
159 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
2

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.
CIEKAWE, trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, TYLKO 125 000 zł,
tel. 600-090-252.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, os. Dworaka. Tel. 660-219766.
Do wynajęcia mieszkanie w
Bielszowicach. Tel. 733-332-531.

Sprzedam mieszkanie 47 m2,
Ruda Śląska-Halemba, tel. 509-542646.
Sprzedam dom wolnostojący
Halemba (Kłodnica) 120 m2, działka
500 m2. 290.000 zł do negocjacji.
Tel. 880-981-125.
Sprzedam mieszkanie z garażem
w Rudzie Śląskiej 7. Tel. 502-510460.
Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie w centrum Nowego Bytomia (parter). Tel. 795-451-326.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 665-953566.
Skup samochodów na części.
Tel. 665-953-566.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za kg.
Odstąpię zbiornicę z możliwością
współpracy z recyklingiem. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300.

PRACA
Salon fryzjersko-kosmetyczny
zatrudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda
Śląska, tel. 32 243-65-99.
Zatrudnię fryzjerkę Halemba.
Tel. 608-793-121.
Zatrudnimy sprzedawcę, tel.
502-845-327.
Zatrudnię barmankę w Rudzie
Śląskiej 1. Tel. 502-510-460.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia
Smaku w Rudzie Śląskiej (Wirek,
Kubiny 32) poszukuje pracowników na stanowiska: pizzer (2 osoby), kelner/barmanka (2 osoby).
Proponujemy umowę o pracę na
pełen etat. CV prosimy składać
osobiście lub mailowo: poczta@
kuznia-smaku.pl. Kontakt: tel. 32
340-02-53.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66,
781-98-98-73.
Firma usługowa poszukuje pracowników na obiekt JMP Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 10. Poszukiwane
osoby
do
pracy
trzyzmianowej, praca także w
weekendy. Kontakt: 661-991-554.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.
Kupię wszelkie starocie, porcelanę, szkło, zegary ﬁgurki, obrazy,
itp. Tel. 603-280-675.
Zlecę ocieplenie budynku. Tel.
504-519-970.
Sprzedaż młodych kurek kolorowych oraz dziesięciomiesięcznych (nioski). Tel. 601-081-517.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH

USŁUGI POGRZEBOWE

do 1500 € ,,na rękę”

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27,
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

32 395 88 83

+ PREMIE

www.ajpartners.pl

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. 1 Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem, w okresie Święta
Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu, ul. Katowicka, która zostanie oddana w najem,
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ciąg pieszy i schody, ul. Podlaska, która zostanie oddana w dzierżawę, na
okres 9 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Nowy Świat, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat z
przeznaczeniem pod działalność produkcyjno – składowo – magazynową oraz urządzenia infrastruktury technicznej,
ul. Podlaska, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 9 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Owocowa,
która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod ogródek rekreacyjny.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pani Irenie Warzesze
pracownicy Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym:
– 651/40 o powierzchni 227 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb Stara Kuźnia, KW GL1S/00036126/8,
– 1712/40 o powierzchni 180 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb Stara Kuźnia, KW GL1S/00020074/3,
położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 60, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę
numer 1845/27 o powierzchni 1422 m², obręb Nowa Wieś k.m. 2 zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00007904/4 (dział III i IV są wolne od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic dojazdowych (symbole planu: MN1, KD1/2).
Działka jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, porośnięta trawą i drzewami, posiada nieregularny kształt. Dojazd do
działki winien bezwzględnie odbywać się od strony ul. Polnej. Zjazd
należy umiejscowić w odległości minimum 25 m od skrzyżowania z
ulicą Wrzosową.
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 10.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
19.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.900,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Piłka nożna

Siatkówka

Gwiazda pokazała klasę

Wielkie rudzkie święto siatkówki za nami. Po roku
oczekiwania i kilku miesiącach intensywnych przygotowań młodzież z Rudy Śląskiej i innych miast sprawdziła swoje siły podczas czternastej już edycji Młodzieżowego Festiwalu Siatkówki. W sportowym wydarzeniu wzięło udział ponad 700 zawodniczek i zawodników z ponad stu drużyn, którzy rywalizowali ze
sobą przez cztery dni w siedmiu kategoriach takich
jak: dwójki, trójki, czwórki, miksty, młodziczki, juniorki oraz w turnieju szkolnym.
W pierwszym dniu rozgrywek (18.05) młodzi siatkarze wystartowali w Turnieju Szkolnym oraz Turnieju Minisiatkówki – czwórek, natomiast drugiego dnia
(19.05) sprawdzili swoje siły w Turnieju Minisiatkówki – dwójek i trójek oraz I Nocnym Turnieju Tró- Młodzi zawodnicy rywalizowali ze sobą przez cztery dni.
jek Mieszanych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ
w sobotę (20.05) odbył się Turniej Młodziczek,
a w niedzielę (21.05) Turniej Juniorek. Organizatorem „Halemba”, a wszystkie rozgrywki odbyły się w hazawodów był Katolicki Parafialny Klub Sportowy lembskiej hali MOSiR-u.

W sobotę (20.05) nasz zespół rocznika 2010/2011
SRS-u Gwiazdy Ruda Śląska wziął udział w Rudzkim
Turnieju Orlika zorganizowanym przez SRS Orlik Ruda Śląska. Drużyna Gwiazdy znalazła się wśród dziesięciu drużyn zaproszonych do udziału w imprezie
i spisała się bardzo dobrze. Podczas meczu zdobywała
bramki, dostarczając kibicom wielu emocji. Zdobyła
także dwa wyróżnienia indywidualne.
Wyniki Gwiazdy: Gwiazda – MKS Żory 8:7, Gwiazda – Polonia Łaziska 7:3, Gwiazda – AP Bytom 7:1,
Gwiazda – Orlik I 9:3, Gwiazda – Orlik II 10:2, GwiazRudzki Turniej Orlika dostarczył
da – AP Bielik 9:7, Gwiazda – MKS Zaborze 9:1.
zawodnikom wielu emocji.
W drużynie Gwiazdy w konkurencjach indywidualnych najlepsi okazali się Szymon Zając (najlepszy
strzelec) oraz najlepiej prowadzący piłkę Grzegorz Ja- ra, Piotr Sojda, Piotr Józefiok, Bartek Klisowski, Szynus. Gwiazdę reprezentowali: Grzegorz Janus, Tomasz mek Jędrzejczak, Kamil Przyłóg, Bartek Gaczyński,
Lasyk, Dawid Piperek, Szymon Robełek, Bartek Kosty- Przemek Kopel, Szymon Zając.

Zapasy

Cztery tytuły mistrzów Polski dla Slavii
W dniach 19-21.05.
w Białogardzie odbyły się
Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w zapasach
w stylu wolnym i w zapasach kobiet. Bardzo dobrze
w tych zawodach zaprezentowali się zawodnicy i zawodniczki rudzkiej Slavii,
zdobywając łącznie siedem
medali.
Adrian Hajduk i Andrzej
Sokalski z rudzkiej Slavii
Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek należały do Slavii.
obronili
wywalczone
w ubiegłym roku tytuły mistrzów Polski. Adrian stanął na najwyższym stopniu we wszystkich swoich pojedynkach. W czasie Mipodium już po raz dziewiąty w swojej karierze, co strzostw Polski Seniorów w zapasach Slavia potwierczyni go z pewnością jednym z bardziej utytułowa- dziła tylko swoją przynależność do ścisłej czołówki
nych zawodników na arenie krajowej. Natomiast An- krajowej.
drzej wygrywając kategorię do 74 kg drugi raz z rzęZłote krążki wywalczyli: Adrian Hajduk (57 kg),
du dowiódł, że obecnie jest niekwestionowanym nu- Andrzej Sokalski (74 kg), Natalia Kubaty (63 kg)
merem jeden w tej właśnie kategorii. Natomiast i Natalia Strzałka (75 kg). Brązowymi medalistami
pierwsze w ponad dziesięcioletniej historii klubu ty- zostali: Grzegorz Łabus (61 kg), Kamil Wojciechowtuły mistrzyń Polski seniorek w zapasach kobiet wy- ski (97 kg) i Alicja Kubaty (69 kg). Slavia zajęła też
walczyły Natalia Kubaty (63 kg) i Natalia Strzałka drugie miejsce w klasyfikacji klubowej, zarówno
(75 kg). Obie zawodniczki zwyciężały bardzo pewnie w zapasach kobiet, jak i w stylu wolnym.

Foto: SRS Gwiazda Ruda Śląska

Czterodniowe święto siatkówki

Piłka nożna

Urania zwyciężyła w Derbach
GKS Urania – Wawel Wirek 2:0 (1:0)

Wawel: Palka, Sławik (’83 Chudziński),
K. Kałużny, Pyc, Buchcik, G. Kałużny, Wawrzyczek,
Kokot, Piętoń, Majnusz, Lux.
Urania: Pardela, Szady, Jańczak, Cieślik, Gabryś,
Kornas, Skudlik, Ł. Krzywda (’86 Skorupa),
Henisz, Bujny (’74 Mzyk), Kot (’76 Zalewski).
Sędzia główny: Tomasz Szczepanik.

Urania pokonała Wawel w derbowym pojedynku.
Niezapomniane emocje zafundowali kibicom piłkarze Uranii i Wirku, którzy w sobotę (20.05) spotkali się
na kochłowickiej murawie. Pierwsze minuty tego spotkania pokazały, że to Wawel miał zamiar powalczyć,
a na pierwszą ciekawą akcję ze strony Uranii trzeba było poczekać do 13. minuty – po wejściu w pole karne
Kornasa. Jednak sędzia odgwizdał pozycję spaloną.
Zdecydowanie lepiej było już dwie minuty później, kieREKLAMA

dy do wrzuconej piłki w pełnym biegu doszedł Bujny.
Przewrócił się on wprawdzie w polu karnym o obrońcę,  
jednak zdołał wbić piłkę w bramkę Wawelu. Drugą
część spotkania, podobnie jak i pierwszą, dobrze chcieli
otworzyć piłkarze Wawelu, konstruując dwie sytuacje.
Ale już w 49. minucie ich plany ostudził Kornas, który
doszedł za szesnastką do piłki wystawionej przez Kota,
strzelił mocno i Palka z trudem sparował na rzut rożny.
Z kolei w 58. minucie gry Bujny wykonywał rzut wolny
niemal z połowy boiska i o mały włos nie skończyło się
to golem, bo piłka powędrowała w okienko, a bramkarz
gości musiał kolejny raz sparować na rzut rożny. Ten
okazał się szczęśliwy – w polu karnym Bujny wystawił
do Skudlika, a ten głową skierował piłkę do siatki. Zdobyta bramka pozwoliła Uranii na chwilę stracić czujność, przez co bardziej śmielsi okazali się zawodnicy
Wawelu. Było tak na przykład w 60. minucie gry, gdy to
przepiękną interwencją popisał się Pardela. Natomiast
w 87. minucie Mzyk, dochodząc do sytuacji „sam na
sam”, strzelił wprost w ręce bramkarza.

Sztuki walki

Festyn Kempo

Niedziela młodych adeptów Kempo Tai Jutsu z Rudy Śląskiej była bardzo intensywna. Podczas minionego weekendu odbył się Festyn Kempo, na którym
Kempo Bajtle wzięły udział w konkurencjach, sprawnościowym torze przeszkód oraz walczyły w formule
Light Contact. Między walkami można było zobaczyć
pokazy sztuk walki zarówno dzieci, jak i starszych. Na
koniec zmagań najlepsi w swoich kategoriach zostali Dzieci spróbowały swoich sił w różnych
nagrodzeni medalami.
sztukach walki.
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Kolejne medale dla zapaśników Pogoni Mistrzyni Świata w Wyciskaniu Leżąc
Zawodnicy rudzkiej Pogoni wywalczyli aż siedem
medali podczas Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Młodzików oraz Kadetów w zapasach w stylu klasycznym, który odbył się w minioną sobotę (20.05)
w Myślenicach. Po raz kolejny rudzianie zaprezentowali bardzo wysoki poziom rozgrywanych walk.
Złote medale wywalczyli: Szymon Brzeźinski (kat.
73 kg, młodzicy) oraz Kamil Zakrzewski (kat. 85 kg,
kadeci). Natomiast srebrne medale zdobyli: Franciszek
Sikora (kat. 47 kg, młodzicy) i Dorian Bzdyra (kat. 66
Zapaśnicy Pogoni zdobywają medale
kg, młodzicy). Z kolei na trzecim stopniu podium znaniemalże podczas każdych zawodów.
leźli się: Wiktor Zimny (kat. 35 kg, młodzicy), Rafał
Bzdyra (kat. 53 kg, młodzicy), Adam Godula (kat. 76
kg, kadeci). Trenerami zawodników rudzkiej Pogoni są W klasyfikacji drużynowej zawodnicy Pogoni uplasoArtur Kasprzak (młodzicy) oraz Piotr Topolski (kadeci). wali się na czwartym miejscu.

Piłka ręczna

Miniszczypiorniści zawładnęli Halembą
Pierwszy historyczny turniej minipiłki ręcznej z cyklu
Mini Handball Tour odbył się w Halembie. – Mimo iż turniej miał charakter promocyjny, to młodzi adepci piłki
ręcznej zostawili mnóstwo potu i sił na parkiecie, aby zdobyć upragniony puchar oraz nagrody – podkreślił Łukasz
Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda Śląska.
Do turnieju zgłosiło się aż 19 drużyn, które rywalizowały w czterech kategoriach: szczypiorki, bajtle, chopcy,
dziołchy. Warto dodać, iż w turnieju wystąpiła także drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej, która
piłkę ręczną trenuje tylko na zajęciach wychowania fizycznego.
– Rozgrywki Mini Handball Tour mają zachęcić do
uprawiania piłki ręcznej także w szkołach i pokazać, że
stworzenie miniboiska i uproszczenie reguł może dać piorunujący efekt w postaci zadowolenia grających. Mniejsze boiska, mniejsze bramki, drużyny czteroosobowe oraz
skrócony czas meczów sprawiły, iż piłka ręczna w wydaniu dziecięcym nabrała innego wymiaru. Nowa formuła
rozgrywania turniejów przypadła do gustu nie tylko samym zawodnikom, ale także trenerom, rodzicom oraz
działaczom. Gra stała się bardzo dynamiczna i nie było
czasu na odpoczynek – zaznaczył Łukasz Wodarski.
Inaugurację rozgrywek Mini Handball Tour zaszczycili
dwaj reprezentanci Polski – Marek Daćko oraz Mateusz

Mini Handball Tour to zawody, które w Rudzie
Śląskiej odbyły się po raz pierwszy.
Kornecki, którym formuła minipiłki ręcznej także przypadła go gustu. Gwiazdy polskiego handballu chętnie robiły
sobie zdjęcia z młodymi zawodnikami i odpowiadały na
pytania związane z wielką piłką ręczną.
W pierwszym turnieju z cyklu Mini Handball Tour
trzykrotnie na najwyższym stopniu podium stawali zawodnicy i zawodniczki z Rudy Śląskiej. W kategorii
dziołchy zwyciężyła Zgoda Ruda Śląska, wśród szczypiorków i chopców górą byli gospodarze, czyli SPR
Grunwald Ruda Śląska, natomiast najlepsze bajtle w piłce
ręcznej to zawodnicy Zrywu Chorzów.

Łucznictwo

Sześć medali dla łuczników
Aż sześć medali wywalczyli zawodnicy rudzkiego
UKS-u Grot Ruda Śląska w ubiegły weekend. Dzieci
startowały w Drugim Pucharze Małopolski Dzieci
i Młodzików w Dąbrowie Tarnowskiej, a młodzicy
w Okręgowych Zawodach Młodzików w Bytomiu.
– Dąbrowa Tarnowska przywitała nas upałem, jakiego jeszcze w tym roku nie dane nam było doświadczyć,
Bytom odwrotnie – pochmurno i zimno, a to raptem różnica 200 kilometrów. Dobre warunki pogodowe wykorzystała Natalia Lepa, ustanawiając swój nowy rekord
życiowy – 696/720 pkt, jednocześnie odnosząc pewne
zwycięstwo nad koleżankami z małopolskich klubów
– zaznacza Rafal Lepa z UKS-u Grot Ruda Śląska.
Wśród młodzików nie zawiódł również Wiktor Szreder, który także stanął na najwyższym stopniu podium.
Wyniki Drugiego Pucharu Małopolski Dzieci
i Młodzików: dzieci młodsze dziewczęta – I miejsce
Hanna Kuś (314/36 pkt). Dzieci młodsze chłopcy – II
miejsce Daniel Kamiński (331/360 punktów), III miejsce Szymon Muc-Markiewicz (309/360 punktów), IV
miejsce Tymoteusz Kolasiński (306/360 punktów).

Tegoroczna maturzystka Klaudia Nowak odniosła
ogromny sukces podczas Mistrzostw Świata w Wyciskaniu Leżąc, które odbyły się pod koniec kwietnia
w Teksasie w USA. Młoda zawodniczka UKS-u Pover
Kuźnik Chorzów, a także uczennica rudzkiego „Morcinka”, która zdobyła najwyższy tytuł w swojej kategorii wagowej, opowiada o swoje pasji.
– Od mistrzostw świata minęło już trochę czasu,
ale emocje chyba jeszcze nie opadły?
– Tak. Nadal nie mogę uwierzyć w to, że udało mi
się zdobyć mistrzostwo świata. To było niesamowite
przeżycie i jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Dlatego to wszystko jeszcze wydaje mi się takie
nierealne.
– Skąd u takiej młodej dziewczyny zainteresowanie taką nietypową dyscypliną sportu? Może się
wydawać, że mało dziewczyn interesuje się tego typu sportami.
– Zaczęłam trenować, jak miałam czternaście lat,
ale na początku nie było to za bardzo intensywne. Później jednak więcej czasu poświęcałam fitnessowi i dopiero w wieku piętnastu lat znowu wróciłam do wyciskania na poważnie, aż w końcu trafiłam do klubu
UKS Pover Kuźnik Chorzów i pojechałam na moje
pierwsze zawody, czyli mistrzostwa Polski. Można powiedzieć, że tak na poważnie trenuję dopiero od roku.
– Tym bardziej zdobycie mistrzostwa świata po
roku intensywnego treningu, wydaje się być wielkim sukcesem.
– Możliwe, ale muszę przyznać, że to mój tata był
takim moim motywatorem, bo to właśnie z nim zaczęłam chodzić na siłownię. Zobaczyłam wtedy, że ludzie
wyciskają na ławeczce i to mi się bardzo spodobało.
– Oprócz sukcesu w USA odnosisz także wiele innych sukcesów w Polsce. Czy możesz zdradzić,
gdzie jeszcze Ci się poszczęściło?
– Jestem dwukrotną mistrzynią Polski i dwukrotną
rekordzistką Polski, bo zdobyłam rekord na mistrzostwach świata w Knurowie, które odbyły się w październiku ubiegłego roku. Natomiast w marcu tego
roku zdobyłam mistrzostwo Polski w wyciskaniu, ale
w sprzęcie w koszulce.
– Czy dużo dziewczyn podziela Twoją pasję?
– Mam koleżanki, które trenują to co ja, jednak
w innych klubach. Na przykład na zawody w USA pojechało z nami pięć dziewczyn. Ogólnie w mojej kategorii rywalizowało kilkanaście dziewczyn. Trzeba

Mistrzyni świata Klaudia Nowak z trenerem
Piotrem Pawlikiem.
przyznać, że ten sport nie jest tak popularny wśród kobiet, jak wśród mężczyzn. Ale w Stanach to wygląda
trochę inaczej, bo tam widać duże zainteresowanie zarówno zawodników, jak i kibiców, no i też w zawodach
startuje dużo więcej kobiet niż u nas.
– A co trzeba było zrobić, żeby wystąpić na mistrzostwach świata?
– W swojej kategorii podczas zawodów w USA musiałam pokonać trzy zawodniczki, jednak, żeby zakwalifikować się tam, musiałam dostać się na mistrzostwa Polski, co wiązało się z wieloma wyrzeczeniami,
dietą i intensywnym treningiem. To się jednak opłaciło, bo podczas Otwartych Mistrzostw Warszawy, na
których startowałam razem z seniorkami, zdobyłam
nominację na mistrzostwa świata.
– Powiedz jeszcze, czy łatwo pogodzić treningi
z nauką? Największy sukces osiągnęłaś przecież
niedługo przed maturą.
– Z jednej strony jest to ciężkie, bo muszę chodzić
na treningi, ale z drugiej strony widzę, że jak po szkole
idę na trening, to jak wracam mój mózg zaczyna lepiej
funkcjonować i przyswaja więcej informacji pomimo
zmęczenia. Przyznam, że nie zawsze chce się iść na
trening po całym dniu w szkole, ale jakoś się mobilizuję. Czasem też przez treningi nie udało mi się uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez moją humanistyczno-regionalną klasę,
czego trochę żałuję, bo lubiłam występować na scenie.
Ale ogólnie to, co robię sprawia mi wielką przyjemność i mam zamiar się nie poddawać i nadal intensywnie trenować.

Piłka ręczna

Kolejny sukces szczypiornistek
Zakończyły się rozgrywki o Mistrzostwo Śląska w
kategorii dziewcząt na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. Zespół rudzkiej Zgody tylko z jedną porażką zdecydowanie wyprzedził inne drużyny, zajmując
pierwsze miejsce. Ponadto najskuteczniejszą zawodniczką rozgrywek została Martyna Hajda, a najlepszą
bramkarką Nikola Lessner. Skład zwycięskiej drużyny
stanowiły: Julia Gontarek, Nikola Lessner, Paulina

Gwóźdź, Wiktoria Skiba, Oliwia Szewczyk, Natalia
Szydełko, Wiktoria Pietryga, Julia Wilczyńska, Daria
Sierant, Marta Bodzianowska, Oliwia Dera, Martyna
Hajda, Dominika Madej, Natalia Gardian, Marta Skoczyńska, Julia Rak, Magdalena Młynarek. Wcześniej
swoje rozgrywki zakończyły zespoły Zgody w kategorii
juniorek młodszych oraz dziewcząt młodszych, które
także wywalczyły tytuły mistrzów Śląska.

Jiu-Jitsu

Rudzcy łucznicy pokazali klasę podczas zawodów w Bytomiu oraz w Dąbrowie Tarnowskiej.
Starsze dziewczęta – I miejsce Natalia Lepa (696/720
punktów). Okręgowe Zawody Młodzików: dziewczęta – II miejsce Maja Hanslik (576/720 i 562/720 punktów), chłopcy – I miejsce Wiktor Szreder (612/720
i 620/720 punktów).

Złoto-brązowy Bastion
Zawodnicy rudzkiego Bastionu zdobyli cztery medale podczas Pucharu Polski BJJ Konin 2017.
– Na zawodach wystartowaliśmy skromną, sześcioosobową, ale zaprawioną w bojach ekipą. Z imprezy
udało nam się przywieźć aż cztery medale oraz cenne
doświadczenie. Dziękujemy całemu zespołowi za wspól-

ne przygotowanie do zawodów – mówi Tomasz Paszek
z Bastionu Ruda Śląska.
Złote medale zdobyli Marcin Szadkowski oraz Tomasz Paszek, którzy wygrali wszystkie walk przed czasem. Z kolei Marcin Maciulewicz i Piotr Szymroszczyk
wywalczyli brąz.
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